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SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :

p évre 8 korona. Félévre -1 korona Negyedévre 2 korona. 
Egyes szám  á ra  20  fillér.

HIRDETÉSI DIJAK :
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 

Nyllttér dija so ro n k én t 20  fillér.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
K U T I  I S T V Á N .

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők

M e g j e l e n  m i n d e n  v a s á r n a p .

Az igazi „őszinte szó“.
A „Honti Lapok" legutóbbi szama igen ér

dekes és minket, Selmecbányáikat is közelről ér
deklő cikkelyt közöl Szlankay Aba dr. városunk 
egyik jeles szülöttétől, hontvármegyei bizottsági 
tagtól, Szlankay Ferenc Selmecbányái gyógysze
rész fiától. Átvesszük e cikkelyt egész terjedel
mében, hadd lássa minden elfogulatlan ember, 
hogy a pártatlan és igazságosan gondolkozóknak í 
milyen véleménye van az idősb. Sztankay ur | 
Őszinte szavában koromfekete színben festett vá- j 
rosi állapotokról. Valóban szeretnők, ha ezt az 
igazán Őszinte szót is kinyomatná id. Sztankay in
tól nyelven is és terjesztené és magyarázná az : 
adflzetőknek, amikor azok — adókönyvecskéit re
videálja. E cikkelynek ugyan nem olyan hangza
tos a cime, de a tartalma annál komolyabb ér
tékű. íme a cikkely.

** *

Ki vándor l ás i  mozgalom
megyénk fölvidékén.

Bát november 3.

Hazánk felső megyéiben a folyton na
gyobb mérveket öltő kivándorlási mozgalom 
hullámai még az utóbbi években is intakt

vármegyénket fenyegetőleg veszélyeztetik. 
Az amerikai és szlavóniai kivándorlás esz
méi az utóbbi évek alatt főleg a báti járás 
északibb községei mint Bakabánya, Felső- 
Baka, Alsó-Baka, Hont-Besenyőd lakosai 
körében napról-napra fogékonyabb talajra 
találnak — sőt ez ősszel az ugy nemzeti
ségi, mint egyéb politikai s közgazdasági
lag elitélendő eszméktől ment Bát községé
ben is az amerikai kivándorlás eszméje kezd 
gyökeret verni, amennyiben egy-két báti 
iparos s gazdálkodó máris elhatározta a 
kivándorlást s több alsó-felsöbakai és baka
bányai lakóssal egyetemben november hó
8-án szállanak hajóra.

Különös figyelmébe ajánlom a kiván
dorlási mozgalom tüzetes megvizsgálását 
vármegyénk politikai hatóságának. A bajt 
orvosolni megyénk területén, tekintve még 
a kezdetleges állapotokat, ugv hatóságaink
nak, mint nekünk egyeseknek társadalmi 
utón hazafias kötelességünk.

Az Amerikába való kivándorlás meg
akadályozása, illetőleg megnehezítése, az 
útlevél ki nem adása s kiadásának körül
ményessé való tételével, mint az eredmény ,

mutatja, nem igen érhető el, — mivel a 
kirándulást szító, legtöbbnyire külföldi lelki- 
ösmeretlen ágensek tudnak utat és módot 
arra, hogy feleiknek útlevelei szerezzenek, 
hogy őket a minden jóval és széppel kecseg
tető Amerika földjére juttassák.

Nemrégiben beállít a báti főszolgabí
róhoz egy Raksányi nevű fiatal bakabányai 
hadköteles ember útlevelet, illetve az útlevél 
kiállításához szükséges bizonyítványok ki
adását kéri. — Persze kérelmét megtagadta 
a főbíró, és igyekezett meggyőző érveivel 
is odahatni, ii°gy az illetőt lebeszélje szán
dékáról. Mi történt? az, hogy alig hat hétre 
az eset után Nándory főbíró egy képes 
levelező-lapot kapott New-Yorkból, melyben 
Raksányi szerencsés megérkeztét tudatja s 
tiszteletét küldi.

Gyorsan gyógyítanunk kell, nehogy 
vármegyénkben is oly mérveket öltsön az 
amerikai kivándorlás, mint például Sáros- 
és Trencsénmegyékben. Tegyünk ugy, mint 
a jó orvos, ki betegét alaposan ki akarja 
gyógyítani nyavalyájából, szüntessük meg
u. i. a kárt okozó okot, hogy ezzel az oko
zat is megszűnjék, könnyitsünk a nép

A két asszony.
Irta: Tassoayi Ernő.

A szürke fellegokböl sűrűn hullott a hideg, 
őszi eső. A kopasz ágak között átnyargaló szél 
lerázta az utolsó sárga, elázott levelet is az utca 
habarékjába. . . .  A Ickaszáll tvleken s a fellő- i 
rétién tarlókon álmosan, lomhán feküdt az aiak- \ 
tálán, szürke köd. . . A természet szomorú volt, j 
mint az elhibázott életén bánkódó ember. . . .

Györíy Miklósné sokáig nézett a borongó, 
határozatlan messzeség.)e . . . aztán, mintha a 
11 természetet akarná utánozni, megeredtek csil
logó kőnyei. A míg az örömnek s bánatnak kísé
rői szélfolylak gyünyöiümelszésü arcán, keblében 
kiújult az önvád, a lemondás, a szerelem utáni 
sóvárgás, a csüggedés, a csalódás egy esztendőn 
átérzett fájdalma. . . . Első, szeplőtlen szeielem
ü l szerette az urát, ezt a buskomor. kifürkész 
heteden, nem eslelkü embert.

Győrfy Miklós mindent meglett a felesége 
kedvéért, mint kilognslalun férjél emlegetlek min
denfelé, de örülni, szomorkodni nem tudóit vele.

** *
Győrfy Miklós éleslátás.) ember volt, korán 

észrevette, hogy Réihv Borbála, a körülrajongott, 
dismeit szépség sze.elmes bele. Nem örül ennek, 
mint a léha emberek szoktak. Fenköll gondolko

zásával ellenkezett, hogy valakit elállasson. Leg
nagyobb jellemtelonségnek tarlolla, ha valaki egy 
gyönge leány vonzalmát szívtelen kalmár módjára 
kizsákmányolja. Valahányszor fóllüncs nélkül te
hette elkerülte Borbála társaságai.

Borbálának velélvtársába, a kacérabb, szá
mítóbb Nyiláss Margitba volt szerelmes. Nem az 
a szerelem volt az, mely mindannyiunk eszme- 
nyel keresd lelkiben, »/. ifjúnál? rajongó éveiben ! 
az első szép nő látására ébred ; komoly, hulnlmus j 
szenvedély, melyei a faj homályos ludala szílnll
s mely, ha kielégítési .....  talál, képes még böl- i
csőjét is elpusztítani. Az ilyen Győrfy Miklós féle 
emberek többnyire csak egyszer szerelnek. Ezek 
az emberek a legszerencséllenebbok az életben, 
hol adják-veszik mainapság a szerelmet. Mély ' 
érzésű gyermekek ők. kik az első szomorú játék 
látására keservesen zokognak, nem sejtvén, hogy 
minden ezen a világon a jnhiszemfiek meglógá
séra bámulatos ravaszsággal kieszelt alakoskodás ..

Nyilass Margit figyelemre is alig méltatta 
Miklóst. Feleségül ment egy magafajta, pillangó- 
természetű lényhez.

Borbála ezután gyakrabban találkozott Mik
lóssal. Atyja főnöke volt Miklósnak s ó szívesen 
keresett vigasztalást a rokonszenves család bol
dog körében. Kitárta egész valóját. Meghallgatták, 
dédelgették, vigasztalták. . . .

A sokszori érintkezés folytán Borbála meg
ismervén Miklós hatalmas egyéniségét, előbbi ön
tudatlan vonzódásapudatos, akadályt nem ismerő 
szerelemmé fejlődőit. Egy mosolygó szeptemberi 
napon, a kert hervadni kezdő virágai között el
mélkedtek az élet hiábavaló voltán. . . . Miklós 
elragadó hangon magyarázta a múlandóság, az 
enyészet elszomorító képeit. Az őszi napsugár 
valami csodálatos fényt lopott ennek a sáppadt 
embernek értelmes homlokára. Megrázó volt, aho
gyan ecsetelte ez a szenvedésben kéjelgő ember 
a lét, a fájdalom, a meg nem valósult vágy kín
jait. Borbála elmerengve hallgatta bús hangját, 
mely olyan jól illett a hirtelen kerekedett szél 
d. .iájához Majd megszólalt olyan hangon, me
ly l csak az őszinteség szegődtől tolmácsul: Mik
lós. sokszor elfojtottam ajkamon a szót. A szo
kás, a lényemmel járó tartózkodás tiltó szavára 
nem hallgatok tovább. Én magát szeretem. Rosz- 
szul esik magárnak, hogy ezt hallja, tudom. . . . 
Látom, hogy nem tud feledni. Aggódom, hogy 
elpusztul. Egy ilyen léleknek prófétának kell 
lenni. . . . Egyikünket elhervasztja a csalódáSj 
másikunk elsorvad n vágyakozásban Miklós ne 
gyűlöljön meg. . . . Tudom kivetkőzve női miv< l- 
tomból olyannak tűnöm föl, mint a kik a sze
méremmel az erényt is vásárra viszik. . . . Nem 
bánom . . . Felesége akarok lenni. . . . Ismerem
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terhein, igyekezzünk megélhetési viszonyait 
ha neui is kedvelővé, de legalább tílrlie- 
többé tenni s a nép nem fog vágyni hálá
ját elhagyni, hogy holdognlitát idegenben
keresse.

A nép főbb terhei ni állatni s egyházi 
adók — ez utóbbiak főleg az evangéliku
sokat nyomják — a községi s állami pót- 
adók évenként szinte fokozatosan emelkedő 
összegei — sajnos ezeket csökkenteni még 
csak remélnünk se igen lehet, e bajon e 
téren csak úgy segíthetünk, ha a nép jöve
delmét fokozzuk vagy pedig közreműködünk 
teljes erőnkkel a progresszív adókulcs beho
zatala s a létminimum törvényre emelésé
hez A progresszív adókulcs, vagyis az adók 
igazságos megosztása által csökkentenénk 
a szegény nép adóján jócskán, mig a lét
minimum törvénybe iktatása által biztosí
tanék a szegényebb sorsú főleg földmivelő 
nép anyagi helyzetét.

A köztisztviselők s az iparosok lét
minimumát biztosítja a törvény s az Isten
adta néppel nem törődik — egy köztiszt
viselő fizetését 1600 K-ig le nem foglal
hatja senki sem — az iparos kenyérkereső 
szerszámját nem árverezheti el a végrehajtó, 
de a szegény földműves utolsó kilás föld
jét 8 ekéjét elkótyavetyélni megengedik 
törvényeink, — hol itt az igazság s egyen
lőség? Igazán nem csoda, ha a nép elége
detlen s jobb hazába vágyódik.

A gabonaárak az utóbbi években nagyon 
csökkentek, az adók ellenben emelkednek, 
— igaz ugyan, hogy az okszerű gazdál
kodás, mit főleg az utóbbi években a mi 
fogékony cszii népünk megszívlelvén, a 
gabonatermés kvantitását legalább is any- 
nvira emelte, hogy bevétele, főleg a roha
mosan emelkedő marhatenyésztés jövedel
mével egyetemben alig csökkent, de sőt 
emelte az előbbi magas gabonaárak melletti

magam é, magát is. Meg logom vigasztalni. . . . 
Meg lóg szeretni.

A fiatal lány arcát biborpirossá telte a szé
gyen, a l.elso forróság. . . . Némán néztek a lán
coló sárga levelekre egy darabig. . . . Aztán szót
lanul elváltak. Félt egyik a másiknak szólam. . . .

Györfy Miklós feleségül vette Rétliy Borbá
lát. Talán nemes leikével nem tudta megtagadni 
kérését s jóságával nem tudta nézni ennek a 
leánynak szótalan szenvedését. Vannak emberek, 
kik a csalódás fájdalmát nemsokára uj szerelem 
mámorába fojtják. Talán ez is a természet gon
doskodása, hogy a lélek — a boldogság utáni hiú 
törekvését belátván — el ne veszítse a léthez 
való akaratát. . . . Györfy Miklós napról-napra 
jobban becsülte a feleségéi, sokszor megbámulta 
valóját, de színlelni a szerelmei, a csókol, az 
ölelést nem tudta. . . .

** *
Borbála lelOrülte kényeit, szomorúan re

ménytelenül nézeti ki az agyonazott ugarra. . . . 
Jövendőjének képét látta benne. Busongásából 
egy ölelés s egy csók zavarta (öl. Meglepetten 
fordult meg, egy pillanatra megingott s az eről
tetett öröm hangian szólott: Margit te itt?

A sugár, kekszeméi, aranylmju asszony látva 
egykori vetélylársa zavarát jól palástolt káröröm
mel szemlélte s nyájasan kezdett; beszélni.

— Bocsáss meg kedvesem, hogy fölkereste
lek. Tudom, hogy önzetlenséged nem vár hálára,

bruttó jövedelmét, mégis ma sokkal jobban 
nyűg a nép az óriási terhek alatt s ide
genbe. jobb hazába vágyódik.

Szomszéd törvényhatóságunk: Selmec-Bé/a- 
bánya városa atyai/ag gondoskodott akkor a 
város szegény népéről, midőn a bányakincstár 
a se/meci bányák kimerültségét tapasztalván, a 
bányamunkások létszámát közet felére redukálta. 
A Selmecbányái államilag segélyezett cipőgyár, 
kötőgyár, különböző más iparvállalatok, a nya
raló telepek mind oly intencióból létesültek, 
hogy ezáltal munka és jövedelem adassék a 
népnek. Hogy szomszéd törvényhatóságunknak 
e nemes törekvése sikerült, az onnan tűnik ki 
legjobban, hogy a 80 % jóval meghaladó álta
lános jövedelmi pótadó mellett is — bárha ott 
is akadnak elégedetlen s türelmetlen elemek 
— az Amerikába való kivándorlás egy se/mec- 
bélabányai lakásnak eszébe nem jutoH.

Vegyen példát a mi törvényhatóságunk s 
az illető körök Selmec-Bé/abánya városok sze
gény lakosairól atyailag gondoskodó vezetősé
gétől, igyekezzék segíteni a mi népünk anyagi 
bajain, nyújtson módot arra, hogy ez tisztessé
gesen megélhessen, adóját pontosan fizethesse, 
s ne vágyakozzék idegenbe.

Sztankay Aha dr.

Osztály alakulás.
Megemlékeztük annak idején arról a váro

sunkra nézve sajnálatos eseményről, hogy Az 
Oiszagos Magyar Bányászati és Kohászati Egye
sület központja — Selmecbányáról, a bányászat
nak és kohászatnak központjából, a bányászati és 
kohászati tudományok (ocusából Budapestre helyez
tetett át. Mi részünkről nem szűnünk meg mind
addig helyteleníteni az Egyesület közgyűlésének 
ezen tudvalevőleg befolyásolt határozatát, amig 
nem látjuk, hogy a székhely áthelyezés javára fog 
szolgálni az Egyesületnek. Amily megülödéssel 
értesültünk tehát arról, hogy az Egyesület szék
helyet Selmecbányáról Selmecbánya egy díszpolgá
rának óhajára helyezték át, épp oly aggodaloin-
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de magainat nyugtai om meg, ha kifejezhetem j 
neked köszönetéinél. Jóságod igazán megszégye
nített. Én mindég a lehető legnagyobb gyűlölettel 
gondoltam rád. . . . Tudom is én miért? Azért, 
mert szép voltál, mert elhódítottad udvnrlóimat. 
Nekem kacérkodnom keilelt, hogy pillanatokra 
magain mellett tartsam őkel, te szelídségeddel, 
szűzies tartózkodásoddal tűzted okot rabszijia. 
Te. a kitől legkevésbé váriam, gondoltál rám a 
lenézés, az elhagyalás keserves napjaiban, . . . 
A világ olyan, mint az u ledéi leány, — a ki 
hogy elpalástolhassa a maga romlottságát — 
azokhoz tapad, kiket a tisztelet, becsülés környez. í 
Mit tehettem én.arról, hogy a férjem ellékoznl- 
ván hozományomat hozzányúl a gondjaira bizolt 
pénzhez s hogy végei vetett elhibázott éleiének ?? 
Köszönöm lelkem, ezerszer köszönöm a jósága- 
dat. Köszönöm, hogy meginni tol tál nemes lelked ; 
megismerésére. . . .

— Ha nem látnám céltalan voltát, gúnynak j 
venném dicséretedet. . . A mit tellem, annak az 
önzés, a magamnak telszelgés volt a/ indító oka. 
Igen, mi emberek mindnyájan, én, a ki veled ót 
akartam tenni, te, a ki ezt visszautasítottad, önző, 
önmagunknak tetszelgő bolondok vagyunk. Mikor 
mindenki elhagyott, a nyomorban szükséged volt 
a segedelemre. Én segíteni akartam rajiad, nem 
azért mert rászorultál, hanem jól eseti nekem 
abban a gondolatban ringatóznom, hogy most 
legádázabb ellenségemmel teszek jól. Hízelegtem

mai nézünk e kiváló szakegylet jövője elé s aggo
dalmainkat némileg csak az csökkenti, hogy a 
mull hó végén nagy érdeklődés niellelt megala
kult a Selmecbányái Osztály, amely megvagyunk 
győződve vezér szerepet fog játszani az Egyesület 
életében s idővel azt is lehetővé teszi, hogy az 
Egyesületi Központ megint visszakerüljön egyetlen 
őt megillető helyére — Selmecbányára. Hisszük 
ezt azért, mert a most megalakult osztálynak 
tisztviselői, és rendes tagjai között a magyar 
bányászat és kohászat kiváló szakembereit látjuk. 
A múlt hó 25-én megtartott alakuló ülésen a 
tisztviselői kar a kővetkezőkép választatott meg:

Elnök: Svehla Gyula miniszteri tanácsos, 
bányaigazgató.

Alelnők: Schwarlz Ottó dr. főbányatanácsos, 
akadémiai igazgató.

Titkár: Veress József kir. főmérnök.
Pénztáros: Pachmajer János, bányaigazga

tósági főpénztáros.
Ellenőr: Székely Vilmos bányaiskolai tanár.
A választmány tagjai: Bárdossy Antal, Böckh 

Hugó dr., Faller Károly, Farbaky Gyula, Hain 
Ferenc, Jákó Gyula, Kachelmann Farkas, Kachel- 
mann Károly, Martiny István, Pauer János, Schetle 
Róbert és Sobó Jenő.

A számvizsgáló bizottság tagjai lettek: Ágfalvi 
Alajos, Hamrák Ferenc és Neuherz Béla.

Midőn örömmel vesszünk tudomást az osz
tály megalakulásáról, ide igtatjuk az osztály sza
bályainak a .t a pontját amely szerint :

„Az osztály pártoló tagja lehet minden fedd- 
hetlen jellemű és megfelelő műveltségű egyén, a 
ki a bányászattal vagy kohászattal, a bányászati 
vagy kohászati tudományokkal foglalkozik, a bányá
szat és kohászat iránt érdeklődik, továbbá váro
sok, községek, hatóságok és intézetek.

A pártoló tagok az osztály céljainak elő
mozdítására évenként (3) K tagsági dijat fizetnek 
és nem kötelesek az anyaegyesületnek tagjai lenni*.

Selmecbánya közönségének erkölcsi köteles
sége oda hatni, hogy ez az osztály számban is a 
lehelő legerősebb legyen, lépjen tehát be min
denki aki csak teheti az osztály rendes s illetőleg 
pártoló tagjai közé.

_______________________ 1902. november 9.

magamnak, hogy mennyivel fölötte állok azoknak, 
a kik elhagylak. Te pusztán hiúságból nem fogad
tad el az én közeledésem jelét. Nem tudtad volna 
elviselni, hogy terajtad éu segítettem. Nem en
gedte vo Ina a büszkeség. Inkább mások elölt 
aláztad meg magad, csak hogy én ne lássalak 
megtörve. Nem szépen, de természetünknek meg
felelően cselekedtünk. A hálád, kőszőneted nem 
illet. . . .  A hála s köszönet különben is azok
nak való, a kik nem átallják önzésüket a nemes 
tett őrve alatt szép szavakkal s nyereséggel meg
fizettetni.

— Nagyon szigorúan Ítéled el, kedvesem az 
embert. Sötét a világfölfogásod. Hál ha még úgy 
kellene fárasztó zene leckékből tengődnöd nyo
morúságosán. mint nekem?? S hallanád, a mint 
az emberek összesúgnak megettem : Most bezzeg 
nem hordja olyan magasan a fejét. . . . íme az 
élet igazságs olgáltatása. Ez a kacérság s gőg 
méltó jutalma. Tudom is én még mik. Ha elkel
lene nyelned a kenyéradók kegyének filogtalasát, 
a gúnyt, a rágalmakat, milyennek látnád akkor 
vájjon az embert?? . . . Lekeni, ez a gondol
kodás a te helyzetedben boldogtalanság j(’le. 
Mondjad Györfy Miklós oldala mellett boldog 
vagy-é. . . .

Ezt az utóbbi mondatot jelentősen hangsú
lyozta, szemével ravaszul hunyorított s finom aj
kam gúnyos mosoly vonult végig. B o rb á la  észre
vette s kitört leikéből az elfojtott haraga.
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Közgyűlés.
A hideg idő megnövelte város atyáink 

érdeklődését a közügyek iránt. A keddi 
közgyűlésen zsúfolásig megtelt a tanácskozó 
terem s a megjelent bizottsági tagok nagy 
érdeklődéssel kisérték a főjegyző előadását 
8 ft fontosabb tárgyaknál komoly, okos 
felszólalásokkal tették érdekessé az illést. 
Ha nagyzolni akarnánk, parlamentáris sze
rűnek mondhatnék a keddi közgyűlést. 
Olyanszerllvé tette az előfordult személyes 
kérdés is, amely egy kis félreértésből támadt 
és mégiukább az öt perces szünet, amely 
újságánál fogva tetszett a városatyáknak s 
a melyet meg is élveztek, mert a folyosó 
és büffé hiányában tele füstölték a tanács
termet. A gyűlés lefolyásáról tudósításunk 
a következő:

Elnök: Lits Gyula főispán.
Jegyző és előadó : Sztanesay Miklós főjegyző.
Jelen voltak: Altman Imre, Ács József, Baán 

Elemér, Bárdossy Antal, Cziczka Sándor, Gsiby 
Lőrinc Csányi Ottó, Fodor László, Finch István, 
Faliéi* Károly, Goldfusz Mihály, Gazsó Mihály, 
Greguss Antal, Hidvéghy Árpád, Hornyacsek 
István, Hell Jakab, Herrmann Miksa, Handel 
Vilmos, Jezsovits Károly, Krausz Kálmán, Krepuska 
Lajos, Kapp Jakab, Liba Antal, Margolsy János, 
Menüi Frigyes, Oszvald Guszláv, Pauer János, 
Panek ödön.Richter Ede, Szitnyai József, Sztanesay 
Miklós, Szél László, Stuller Gyula, Singer Samu, 
Sireskó József, Uschlbetz Mihály, Vörös Ferenc, 
Weisz Jakab, Vojlás Mátyás, Velics György, 
Vitális István, Zólomy Imre biz. tagok.

A polgármesteri jelentést, amely részletesen 
beszámol a közigazgatás október havi menetéről 
tudomásul vette a közgyűlés s annak során elha
tározta. hogy a Vihnye fürdő bebútorozása tár
gyában e hó 27-én rendkívüli közgyűlést tart és 
hogy takarékossági szempontból jövőben csak felét 
égetik az utcai lámpáknak.

A képviselőválaszlások alkalmából egyes 
bányamunkások panaszának fölvétele tárgyában a 
város közönségéhez intézett belügyminiszt. leiratra 
földerítő jelentést tett a törvényhatósági bizottság.

1902. november 16.______________________

— Igen, ezért jöttél. Azért, hogy megtudjad 
boldog vagyok-é. . . . Örömed telnék benne, ha 
szenvedni látnál. . . . Fájdalmaimon kaján öröm
mel hahotáznál. . . . Hát kacagj, tombolj az 
őrömtől! . . .Szerencsétlen, boldogtalan vagyok! 
Az a férfi még most is téged szeret. . . .  Én 
égek a vágytól . . Nem nem adott meg egy csó
kol, egy ölelést . . Rajta ! . . . Mosolyogj rá éde
sen, tárd ki a karod vágyakozva, az a busongó 
ember öledbe omlik , . . Kacagj . . .  Az a férfi, 
a kire én ráerőszakoltam magam, nem volt az 
enyem egy percre sem. . . .  A tied . . .  a tied 
maradt. . . .

Győ.fy Miklós íné fölháborodva nézte azt a 
másik asszonyt, a inig elnycl'e a köd. . . . Azu
tán zokogott sokáig, leste, lelke reszketett bele. . . 
Könnyeibe beleolvadt a harag, az őnguny, a hiába- 
v'aló sóvárgás fájdalma. . .

A feleségét Győrly Miklós kőnyezve találta. 
Olyan megindító volt annak a szép asszonynak 
S'rása! . . A buskomor férfit meglepte valami 
5°ha nem érzett édes vágy. Odarohant feleségé- 
ez> megcsókolta annak, lázas, könnyes arcát. . 

Aztán elérzékenyüll, mint egy gyermek . . . Zo 
k°g°ti ö is az asszonyt átölelve lágyan, szerel 
tnesen. . . .

Qyőrfy Miklósné a szánalomérzettel megla- 
a*la az utat az ura szivéhez. . . .

Vihnye fürdő sorsának tárgyalása következett 
ezután, mely érdekes és kimerilő is volt.

A tanács 50.000 korona kölcsön fölvételé
nek engedélyezését kérte a fürdő bebulon zására 
s azon kívül elhatározását annak hogy a fürdő 
fejlesztése céljából a légi-fürdőház bontassék le 
s a helyett vagy egészen uj épület építtessék 
vagy pedig a meglevő épület alakit tassék át.

Vitális István bizottsági tag azt kérdi, hogy 
mivel a tanács előterjesztésében építésről is szó 
van, mulattassák ki, hogy mit, hogyan és miből 
akar építeni a város, mert egy bizonyos összeget 
vaktában megszavazni nem tartja összeférhetőnek 
a város jelen anyagi viszonyaival.

Szitnyai József polgármester kijelenti, hogy 
a bútorokra kért összeg feltétlenül szükséges 
mór most, az építésre vonatkozó tervek azonban 
még nincsenek készen s igy meghatározott össze
get nem is kérhet a tanács. Hozzávetőleges szá
mítás szerint az építés nem kerül többe 100.000 
koronánál. A kölcsönt a város magamagától veszi 
kölcsön s a törlesztést a fürdő jövedelméből 
eszközük. Kijelenti, hogy a legnagyobb körülte
kintéssel és a takarékosság szemelölt tartásával 
járt el a tanács, úgy ebben mint más ügyekben is.

Stuller Gyula biz. tag hosszabb indokolás
sal elfogadja a tanács előterjesztését.

Csányi Ottó töszámvevö a fürdő és a város 
érdekében valónak tartja azt, hogy a közgyűlés 
már most határozza el, hogy a régi fürdőházat 
újból építteti s e célra mór most kéri a szüksé
ges összeg megszavazását. Ha a régi fürdőház 
meghagyatik vagy csak toldoztatik-foldoztatik, a 
fürdő közönség mindinkább bizalmatlanabb lesz 
s el fog maradni.

Jezsovits Károly biz. tag azokhoz csatlako
zik, akik csak a legszükségesebbekre szavazzák 
meg a hitelt. Bútor nélkül nem lehet a fürdő, 
tehát a kért 50.000 koronát megszavazza s meg
szavazza még a feltétlenül szükséges határozások 
költségét is, a nagyobb beruházásokra és épít
kezésekre azonban ez idő szerint pénzt kiadni 
véteknek tartja. Nem az építkezésre, de arra (or
dítandó a főgond, hogy a fürdő vize amely utóbb' 
időben állítólag megromlott, újból megjaviltassék 
s e melloll a közönségnek bizalmát kell vissza
nyerni. Arra fordítsa a házi kezelés a főgondot, 
hogy lásson a közönség külőmbséget a régi és uj 
kezelés között, s a mi fő szűnjék meg a nyuzás. 
Ha azután meg lesz a régi bizalom, ha a fürdőző 
közönség előszeretettel keresi fel megint a fürdőt, 
akkor szívesen megszavaz akár 500.000 koronát 
is építésekre és befektetésekre, addig azonban nem.

Szitnyai József polgármester a fürdő vizé
ről, örömmel jelentheti, hogy az bár a feltárási 
munkák miatt zavaros lett, a szakértők véleménye 
és vizsgálatai szerint nem hogy rosszabbodott 
volna, de ellenkezőleg javult s gyógyhatásában 
értékesebb lett. — Zavarossága is teljesen el
tűnt mór.

Sztanesay Miklós főjegyző kéri a törvény- 
hatósági bizottságot, hogy elvileg határozza már 
mostan el, hogy szükségesnek látja a régi fürdő- 
ház átépítését, mivel az épület oly rozzant álla
potban van, hogy minden fillérért kár, amelyet 
annak javítására fordítanak. Most határozzon a 
közgyűlés az építés tárgyában^ elvileg mór csak 
azért is, mert a .tervek pénzbe kerülnek s kár 
azokra költeni, ha nem lesz építés. Részéről a 
fürdő jövedelmezősége szempontjából is föltétle
nül szükségesnek tartja az építést és azt szeretné, 
ha az már a kora tavasszal megkezdetnék s e 
célból szükségesnek látná, ha már most megsza
vaztatnék az előreláthatólag szükséges összeg.

Herrmann Miksa biz. tag lendületes szavak
kal Jezsovics Károly véleménye mellé csatlakozik 
s az építést nem tartja szükségesnek. Azt sze
relné, ha házi kezelés mellett igy is vonzana a 
fürdő s akkor ha lesz közönség és lesz jövede
lem, szívesen megszavazza az épilést is.

liaan Elemér biz. tag terveket, költségvetést 
szeretne először látni, mert igy nem tudhatja, 
hogy mire kérik a hitelt.

Kapp Jakab főorvos azt fejti ki, hogy nem 
szabad nagy reményekkel nézni a fürdő jövője 
elé. Nem ajánlja az építést, amig a házi kezelés 
eredményéi nem lehet látni.

Vitális István és Krepuska Lajos fólszólalá- 
sával véget ért a vita s ezután Lils Gyula főis
pán mondott véleményt a fürdő ügyében. Kény
szerhelyzetben van a város, mikor a fürdőt házi 
kezelésbe veszi, mert sem bérbeadni, sem eladni 
nem sikerült. Az tagadhatatlan s a gyakorlatit ta
pasztalat is azt mutatja, hogy erkölcsi testületek 
kezében a gazdasági üzemek s igy a fürdők is 
nem igen jövedelmeznek. Ámde azért jelen eset
ben u fürdőt még sem szabad abban az elha
nyagolt állapotban hagyni a melyben van, mert 
igy a közönség bizalma sohasem jön meg. Először 
meg kell mutatni a közönségnek, hogy hajlandó 
lenni és tesz is a város a fürdőért s akkor lehet 
számítani arra, hogy a közönség bizalma is meg
jön. Hogy a bizalom igy vissza is fog térni, való
színű, mert Vihnye speciális fürdő, amilyen kevés 
van. Annál az érdeklődésnél fogva, amelylyel 
viseltetik a város érdekei iráni, ő is ajánlja tehát, 
hogy igen is építsen a város s az építést hatá
rozza el elvileg már mostan s utasítsa a tanácsot, 
hogy a decemberi közgyűlés elé a szükséges épí
tések terveit és költségeit terjessze elő, amikor 
aztán véglegesen lehet dönteni a költségek tár
gyában is.

Szavazásra kerülvén a sor, a törvényható
sági bizottsági tagok nagy része ez értelemben 
határozott.

Zólomy Imre erdőmester olvasta fel ezután 
terjedelmes jelentését arról, hogy miért voltak a 
városi erdők eddig jövedelmezőbbek. Ennek oka 
legnagyobb részt az, hogy mikor a város átvette 
erdőit a kincstártól, több túlkoros osztag volt, 
amelyeknek kivágása igen szép jövedelmet hajtott.

A szakemberekre nézve érdekes és terje
delmes jelentés után az elnöklő főispán őt percre 
szüneteltette a városatyákat.

Szünet után 50 korona jutalmat engedélye
zett i közgyűlés Pogány Béla rendörbiztosnak a 
fertőtlenilési munkálatok pontos végzéséért.

Elfogadtatott ezután egy 1887. évben hozott, 
de életbe nem léptetett szabályrendeletnek, a 
telepítési dijakról szóló szabályrendeletnek életbe 
léptetésére vonatkozó tanácsi előterjesztés.

A jövedéki hivatal szolgálati szabályzatnak 
módosításánál is vita volt. Hándl Vilmos, Pauer 
János Herrmann Miksa biz. tagok, Szitnyai József 
és Sztanesay Miklós felszólalásai után elfogadta
tott a lanácsi előterjesztés, mely szerint a jöve
déki hivatal kezelésével megbízott Kolosi Antal
v. számtiszlnek szerzett jogai épségben maradnak. 
E tárgynál volt Hándl Vilmos és Pauer János 
között félreértésből egy kis személyes vita, amely 
azonban kellő magyarázat után simán ért véget.

A nemzeti muzeum 100 éves jubileumi ünne
pére a város képviseletében Heine Hugó orsz. 
képviselő és Richtar Ede levéltáros küldetett ki.

Tudomásul vette ezek után a közgyűlés a 
v. főmérnöki, erdőmesteri és gazd. tanácsos jelen
téseket, névszerinti szavazással eladott egy pár 
kisebb ingatlant, tudomásul vette, hogy a belügy- 
miniszler többszöri felterjesztésre sem engedte 
meg, hogy a bányaorvosok szegényjogon rendel
hessenek. Tudomásul vette, hogy a belügyminisz
tériumtól végre-valiibóra visszaérkezett az idei 
költségvetés jóváhagyása, amelynek alapján végleg 
megállapít tat ott, hogy az idei póladó 78 %•

A tárgyalás befejezése után Lits Gyula 
főispán beielenlelte, hogy ittléte alatt pontos 
vizsgálatot tartott úgy a városházán mint a pénz
tárban és a rendőrkapitányságnál s a vizsgálat 
eredménye szerint a legnagyobb elismeréssel kell 
megemlékeznie a tiszlikar működéséről Az any-



4
1902. povember 16.

nyiszor és annyi lielyon krilizáll liszlviseléknek 
igen jól eshetett e nyilatkozat s a törvényható
sági bizottság is megnyugvással és éljenzéssel 
vette tudomásul a (öispani kijelentést.

A gyűlés ezután 7 órakor véget ért.

K Ü L Ö N F É L É K .

Horváth Bélánó meghalt.

Lapunk zártakor jón a szomorú sürgöny j 
értesítés hogy Horváth Béláné, volt főispánunk, a 
város díszpolgárának neje múlt pénteken este 
Ipoly-Nyéken meghalt. — A lesújtó hír villám
gyorsan terjedt el az egész városban s mindenütt 
megdöbbenést és igaz részvétel keltett. A meg
boldogult előkelő nemes úrnőt, aki többször volt 
városunkban sokan ismerték s a ki csak ismerte 
igaz tisztelettel s ragaszkodással övezte őt. Sel
mecbánya közönségét azonban nemcsak rendkí
vül előzékeny modorával kötelezte le, de örök 
hálára kötelezte azzal is, hogy ezelőtt négy évvel
24.000 koronái az ö közbenjárására juttatott a 
Hirtsh-féle alap e város szegényeinek. Neve emléke 
tehát örökre áldott lesz e város közönsége előtt.
A gyászos hir vételére a tanács elhatározta, hogy 
a temetésen a várost küldöttséggel képviselteti s 
a ravatalra koszorút helyez. A nemes, jó nagy
asszony temetése hétfőn délelőtt lesz Ipolynyéken.

— A vöröskereszt-egyesület Selmecbányái 
választmánya pénztárának gyarapítására f. hó
9-én előadó-estélyi tar1 ott, a melyben dr. Szendrey 
János az országos régészeti és embertani társulat 
főtitkára „a régmúlt időkről" tartott fölöttébb 
érdekes előadást. Dr. Szendrey János a tudós 
régész előadásával elbűvölte az estélyen megjelent 
hallgatóságot. Rövid, de nagyon érdekes vissza
pillantást vetett az emberiség ős történetére és 
kultúrájára. Ismertette a kökorszakol, a bronz
korszakot, a vaskcrszakot slb. és saját gyűjtemé
nyéből sok érdekes tárgyat mulatott fel. Fölem
lítette, hogy mig a jelen korban Selmecbányán 
az ezüstöt és aranyai aknázzák, addig a kőkor- 
szakban e város kemény kövével csinálta a leg
jobb üzletel; o kemény kővet ugyanis a nyilak 
végeire használták a kőkorszakban. Elmondotta, 
hogy a Duna mentén letelepedett Kelták bronz- 
kardjaikkal nem bírlak megverekedni a rómaiak
kal, a kik már ekkor vaskardokat használtak. A 
Keltákat ki is kergették otthonukból; de nemso
kára a Kelták a vas ncélozásárn jöttek rá és 
az ily acélból készült kardjaikkal régi otthonukat 
ismét elfoglalták. Igv döntötte már a régi korban 
is a kulturális fejlődés, haladás, az ipar erén az 
egyes nemzetek sorsát és jövőjét. Érdekes volt 
hallani midőn az acélipar nagy fejlődésére nézve 
példaképpen felhozta, hogy az angol gyarmatosok 
Chinát kü’ónféle aczélipar gyártmányaikkal meg
ajándékozták és ezen ajándékok között volt egy 
oly vékonyra csinált acélsodrony, a mely egyes 
szálaiban szabad szemmel alig volt látható. Kis 
idő múlva a chinaiak saját ipari cikkeikkel és 
gyártmányaikkal viszonozták az angolok eme 
figyelmét. Ekkor az angolok, legnagyobb meg
lepetésükre, a chinai ajándékok között ott talál
ták az ő általuk adott vékony acélsodrony tekercsel 
is. Alaposabb megvizsgálás után rájöttek, hogy 
ezen szabad szemmel aug látható finom acélsod- 
ronyokal a chinaiak átfúrták akár csak a pipa- 
szart. Hogy minő eszközökkel, hogyan csinálhat
ták ezt, azon mai napság is törhetik a fejüket 
méltán a szaktudósok. Nagyon sok érdekes dol
gokat mondott még el az előadó tudós, a melyet 
sajnos helyszűke miatt itt nem közölhetünk, de 
fel kell említenünk még különösen azt. hogy dr. 
Szendrey János e város történelmi múltját is 
elmondotta, röviden hár, de magvasán és érde
kesen. Nagy elismeréssel emlékezeti meg a kiváló

tudós városunk múzeumáról, melyről azt mon
dotta, hogy a felvidéki és egyáltalán u vidéki 
múzeumok között úgy elhelyezésénél mint tár
gyainak becsességénél fogva elsőrendű helyet foglal 
el. A I szült figyelmet ébresztett előadót lelkesed 
megéljenezte és megtapsolta az előkelő, de igen 
csekély szánni hallgatóság. Az előadásnak erkölcsi 
sikere mondhatjuk óriási volt, hanem, sajnos, 
a vöröskereszt-egyletre nézve anyagilag fényes 
sikerrel nem járt. Valóban nem tudjuk minek 
lulajdoniisuk azt, hogy ezen érdekteszitó előadás 
meghallgatására, mely egyszersmind a vö őskereszt* 
egylet emberbaráti céljainak előmozdítására is 
volt rendezve, oly kevesen jelentek meg. De bár
miként legyen is, dr. Szendrey János jeles tudó
sunk, kinek köszönettel és hálával tartozunk rend
kívüli tanulságos előadásért, megígérte, hogy 
városunkat a jövő tavasszal ismét meglátogatja 
és akkor ugyancsak a vöröskereszt-egylet javára 
újból fog előadást tartani. — Az előadó estély 
bevétele 148 K 30 f, kiadása 123 K 54 f, tiszta 
haszon tehát 24 K 76 f. — Felnifizettek : Farbaky 
Istvánná 10 K, Svehla Gyuláné 4 K 54 I, Bárdossy 
Antal 3 K, dr. Stuller Gyula 3 K, özv. Eckert 
Dismasné 2 K, Vudy Antal 2 K, Ács Józsefné 2 
K. Ács Ferencné 1 K 50 f, Hándl Vilmos 1 K 
50 f, Kachelmann Viola 50 f, dr. Schwartz Ottóné 
50 f. A vöröskereszt-egylet helyi választmánya 
elnöksége ez utón is meleg köszönetét fejezi ki 
a tudós előadónak és a felülfizelőknek.

— Tanulm ányul. Faibaky Gyula kohómér
nököt a bányakincstár egy évi tanulmányútra 
Németországba köldötle ki. A jelesképzettségü 
fiatal mérnök tegnap indult el Aachenbe.

— H ivatalvizsgálatok. Lilts Gyula főispán 
a múlt héten két napon át megvizsgálta a városi 
tanács, a pénztár és a rendőrkapitányi hivatal 
ügykezelését. A szigorú és pontos vizsgálat ered
ményét a főispán bejelentette a közgyűlésen s az 
mig egyrészt megnyugtató a város közönségére 
nézve, másrészt elismerés a tisztikarra nézve.

Irodalmi estélyek. Mint értesülünk az 
akad. kör kebelében fennálló önképzőkör e télen 
irodalmi estélyeket fog rendezni. Ürömmel üdvö
zöljük a fiatalság e mozgalmát s megvagyunk 
győződve, hogy a nagy közönség meleg pártfo
gásban fogja részesíteni vállalkozásukat.

— A szegény iskolás gyerm ekeknek a 
múlt héten egy névtelen emberbarát 4 koronát 
ajándékozott.

— Balek bál. Az izgatottság lázas pírja, 
kék, barna, fekete szemek szokatlan lénye, rózsás 
ajkak rejtélyes mosolya, mind, mind elárulja, hogy 
valami várva-várt, rendkívüli esemény van készü
lőben. A lányok összesúgnak, búgnak, a fiuk fon
toskodva tanakodnak, az utcán ismerőseiket észre 
sem véve, járnak kelnek, csomagokat cipelnek, s 
a vigadó lépcsőin oly járás kelés van, hogy a be 
nem avatott halandót, különösen vendéglőst, rut 
irigység szállna meg, Winterstein sok vendégét 
látva. S mi okozza e sürgetést, forgást ? A balek 
bál. Dr. Schvarlz Ottó kir főbányatanácsos, akad. 
igazgató védnöksége alatt bált rendezlek balek
jaink e hó 8 án. hogy bemutassák magukat Sel- 
mcc váiosának, s különösen Selmec városa szép 
leányainak. A bemutatkozás igen előnyös színben 
tüntette fel balekjeinket. Megmutatták, hogy nem
csak a logarythmussal, képsikokkal s próbacsü- 
vekkel tudnak bánni, hanem hogy van bennük 
fiatalos tű/, és jókedv, mely megkönnyíti a munka 
terheinek viselését. Minden tekintetben sikerült 
mulatság volt A kárpitozott terem mosolygó 
díszben gyönyörködött kedves vendégeiben, s 
mintha hallottam volna az üreg bányász és erdész 
jelvények elégült dürmögését : „így van jól fiuk, 
megmutattatok, hogy van még virtus a selmeci 
akadémikusokban!" Húzta a cigány, járták a pá
rok, a mamák és papák lelkét befonták a régi 
emlékek, s boldog érzéssel osztoztak a fiatalság 
jókedvében. Hajnalig tartott a vigalom, s az ifjú
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szivek örömmel t Ive dobogták, még nem szíve
sen távozó gazdáiknak: „Megismertük a balekke
ket, mulatunk velük még többszőr is!!! Jelen volt 
leányok: Bánik Etel, Broszrnan Mimi, Glement 
Erna és Ottn, Csibi Izaura, Fiedler Alexa, Fran- 
cek Irma, Kárpálhy Irén, Kudela Anna, Krupec 
Ilka és Etel, Kubacska Aranka, Lugosi Ilka, Mar- 
schalko Kornélia, Neuschwandtner Dóra, Osztro- 
lucky Mártim, Pelachi Ella, Platzer Gizi, Picéin 
Zunka, Reisz Jozefin, Schelle Ilonka, Schmidt 
Etel, SchuPz Ida, Surianszky Etel és Sárika, Sar- 
torisz Valika, Szepesi Ilonka és Zelma, Vörös 
Eta. — Asszonyok: Bánik Lajosné, Broszrnan 
Jenöné, özv. Glement Gyuláné, Csiby Lőrincné, 
Fiedler Gyuláné, Francek Jánosné, özv. Kárpáthy 
Józsefné, Krupec Istvánná, özv. Kubacska Hugóné, 
Lugosi Istvánné, id. Marschalko Gyuláné, Neu
schwandtner Józsefné, Osztrolucky Gyuláné, Pe- 
lachy Gyuláné, Platzer Ferencné, Picéin Alajosné, 
özv. Reisz Józsefné. Schelle Róbertné, Schmidt 
Ferencné, Suhajda Lajosné, Surianszky Kálmánná, 
özv. Sarlorisz Istvánné, Vörös Ferencné. Az aka
démiai tanári kar részéről Dr. Schvarlz Ottó 
főbányatanácsos, a bál védnöke, Dr. Fodor László 
és Schelle Róbert bányatanácsosok. A város ho- 
norálior osztályának nagy számú képviselői jelen
létükkel adlak kifejezést azon vonzalomnak, me
lyet az uj selmeci polgárok iránt éreznek.

— A m. k ir. dohánygyár dicsérete. Lits 
Gyula főispán három napi itt tartózkodása alatt 
e hó 11-én délelőtt meglátogatta a m. kir. dohány
gyárat is. Két órá: töltött a dohánygyár minta 
rendes és tiszta helyiségéoen, munkatermeiben s 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott Vudy Antal 
helyettes igazgató előtt a tapasztalt rendről. 
Különösen kellemesen lepte meg a főispánt az a 
magyaros szellem, amely a gyárban uralkodik s 
a melynek köszönhető az, hogy a magyar érzésű 
de tót anyanyelvű munkások és munkásnők egy
két év alatt elsajátítják a magyar nyelvet és szí
vesen beszélik azt. Kellemesen meglepő volt e 
látogatás alatt a kővetkező epizód. Midőn a főis
pán s az őt kísérők beléptek az egyik nagy munka
terembe, a munkásnők. kiknek az éneklés megvan 
engedve, a legszebb magyar kiejtéssel énekelték 
a Hymnuszt. (Nem a nép-hymnuszt, amely tudva
levőleg csak a magyar honsédség hymnusza). A 
főispán a legnagyobb megelégedéssel távozott a 
gyárból, előbb azonban meleg elismerését nyilvá
nította az igazgatónak és a tisztikarnak* a gyár 
mintaszerű vezetéséért és azért, hogy ilyen haza
fias, magyaros szellemben vezetik a gyár mun
kásait.

— Trachoma vizsgalat. Az időszaki trac
homa vizsgálatokat a mull bélen kezdette meg 
az elsőfokú egészségügyi hatóság az iskolákban. 
Eddig trachoma beteget még nem ■ alállak.

— Vadászat. Á f hó 9-én tartott akadé
miai vadászat elég jól sikerült. Az idő reggel 
ugyan kiss borús volt. de csakhamar kiderült 
s egész napon ál változatlan maradt. A vadászat 
színhelye: Meltava, Suchi Vrcli, Peklo és Alareka 
erdőrészletek a bélabányai határban. Mindössze 
négy hajtást rendezlek. Terítékre négy nyúl és 
egy róka került. Nyúlni lőttek: Blattny Tibor
III. éves, Tanka Sándor, Villányi Ambrus II. éves 
és Hofman Vince I. éves akadémiai hallgatók. A 
rókát Bertsik Andor III. éves akadémiai hallgató 
lőtte. Hazafelé jővet a Halcsi tó mellet a vadá
szok egy fogoly csapatot veitek észre; Rutényi 
Károly akadémiai assislons engedélyével egy né
hány vadász körülállolta a fogoly csapatot s si
került is nekik négy jól kifejlődött kakast agga- 
tóra keríteni. Foglyot lőttek: Schalát Béla, Sze
pesi Artluir, Szelény Tamás III, éves és Dimit- 
rievics György II. éves akadémiai hallgatók. A 
vadászatot rendezték: délelőtt Kriváchy Andor 
és Richter József, délután Comaniciu János és 
Dienes Albert 111. éves akadémiai hallgatók. A 
vadászaton részt vett 22 akadémiai puskás és öl 
akadémiai hajló.



— A polgári dal és zenekör f. évi no
vember hó 23-án a városi vigadó nagytermében 
este 8 órakor estélyt tari, melyre a nagyérdemű 
közönség tisztelettel meghivatik. Belóptidij nem t
tagok részire 00 fillér.

_ A pálinka legújabb áldozata. Hova-
tovább állandó rovatot nyithatunk a pálinka áldo
zatainak közlésére. Legutóbbi áldozat Pecznik Fe
renc bányamunkás, ki külőmben nem volt iszákos j
ember, egy annál iszákosabb társa buzdítására 
a z o n b a n  oly erős pálinkát ivott, hogy az benne meg
gy u llad t, mire rövid időre a kórházban meghalt, j 
A midőn a szerencsétlent a kórházba beszállítot- 
ták. lelketlen, rovott múltú társa áldozatának , 
egyedül lakó szobájába behatolt, de nem a ha
gyaték szabályszerű felvétele, hanem elemelése 
céljából. Ezen szabálytalan „hagyaték felvételeit 
a rendőrség nem csak formális, hanem érdemle
ges oldalról is kifogásolta s e jogosulatlan ha
gyaték elemelő közeget már is kérdőre vonta, 
nem hagyván helyben hívatlan hivatalos funktióját.

— Címeres koldusaink ismét visszaélnek 
a nekik nern régen kiadott, koldulási jogosultsá
gukat igazoló címereikkel, bárcáikkal, a mennyi
ben nem csak pénteken, hanem a hét más nap
jain is házalnak. Ez utón is felhívjuk a közönség 
figyelmét, hogy a címeres bárcák a koldusokat 
csakis a pénteki napra „jogosítják* a koldulásra.
A más napon jelentkező koldusokat a szám jel
zésével jó lesz a rendőrségnél bejelenteni, hogy 
visszaéléseiket ne folytathassák.

— Szoba-tolvaj. Ügyes, nagytehetségű szép 
reményekre jogosító szoba-tolvajnak bizonyult be 
Szelepcsényi Károly, foglalkozás nélküli helybeli 
lakos, ki a nélkül, hogy valamely fővárosban gya
korlati, tanulmányi utat tett volna a szoba-lopás 
művészetében, annyira vitte ebbeli rátermettségét, 
hogy már két év óta kitűnő, elvitázhatlan szak
értelemmel, háborítatlanul gyakorolta ezen, reá 
nézve annyira jövedelmező mesterséget, művé
szetei. melynél más loglalkozást feleslegesnek is 
tartott, és pedig oly módon, hogy a nála s más 
házakban lakó lyceuini tanulók szobáiból, mig 
azok az intézetben voltak, sok ruhaneműt, órá
kul, stb. büvészéti gyorsasággal tüntetett el saját 
lakásának rejtett helyére, vagy az itteni zálog
házba. De a legügyesebb bűvész is néha megbot
lik, kudarcot vall! így járt Szelepcsényi i s ! Egv 
zálogcédula elárulta büvészi fogásait, turpisságát, 
melynek alapján Manner Lajos rendörbiztosnak 
sikerült a hosszú időn át „eltüntetett* tárgyak 
legnagyobb részét Szelepcsényi lakásán s az itteni 
Zálogházban feltalálni. Az ily gyanús alakokat 
nagyon ajánljuk az itteni zálogház tulajdonos figyel
mébe azzal, hogy azokat, midőn nála zálogtár
gyakkal tisztelegnek, ne mulassza el a rend
őrségnél is „bemutatni* vagy legal ibb nevüket 
közölni, mire ludlunkkal a törvény is kötelezi.

— Apagyilkos fiú. Bakabányán a mull 
kedden Minka János gazdát egyetlen ütéssel 
agyonütötte tia Minka István. Az apa és fiú 
közölt szóvila volt amely annyira ment, hogy a 
fiú egy nagy dorongot emelt apjára. Az apagyil
kos fiút letartóztatták.

— A m óregkeverők fájdalma. A lelketlen 
népbujlogatók, a kik szegény munkások fillérei
ből élósködnek, nagyon meg vannak ijedve. Lát
ják hogy minden erőlködésük dacára is az Orszá
gos Gazdasági Munkás és Cselédsegélypénztár 
népszerűsége egyre terjed, s a nép mindjobban 
felismeri, hogy milyen áldásos ránézve ez az intéz
ményünk. Pe.sze ez nem tetszik az agitátor urak
nak. mert ők egyáltalában nem azt akarják, hogy 
a nép boldoguljon, hanem hogy ők boldogulja
nak. Miután pedig u segélypénztár terjedésével 
a* ö népszerűségük egyre fogy, kétségbeesett erő
feszítéssel minden eszközt felhasználnak, hogy a 
népet tévútra vezessék és visszatartsák a pénz
tárba való belépéstől. Hiába való erőlködés. A 
nép erősebb, mint ők gondolják, s kezdik boáini, '

1902. novemberi6 .______________ S E L M E GB A NY A I H I B A D  0

hogy nem az az ő barátja, a ki folyton lelketle
nül izgatja a fennálló társadalmi rend ellen, hogy 
ezen a címen kizákmányolhassa az „Elvtársak“ 
zsebeit, hanem a ki népet biztosítani akarja 
minden eshetőség ellen, s oda törekszik, hogy a 
beállható munkaképtelenség esetén legyen miből 
megélni mindenkinek, a nélkül, hogy kéregetésre 
és alamizsnára szorulna.

— Az osztály sorsjáték most befejezett fő- 
huzásán Gaedicke A. ismert szerencsogvüjtődéje 
újból a legnagyobb sikereket érte el. Az osztály- 
sorsjáték lennállása óla még egy sorsjáték sem 
múlt el a nélkül, hogy ez a szerencsecég egy 
vagy töbl) főnyereményt ne fizetett volna ki ve
vőinek.

Apró hírek
A közgyűlés tárgyalta a belügyminiszter leiratát, 

mely szerint a képviselőválasztásból kifolyólag több bánya
munkás lejjebbitéssel büntetletett, mivel a városi hatóság ille
téktelen beavatkozásukkal hibát követtek el. Péter bort — 
Pál tejet iszik s mégis Pál orra a vörös! Szegény jog, tör
vény és igazság!

A vihnyei fürdő vize tavaly azért volt zavaros, mert 
öreg városatyák eszközöltek fúrásokat, esztendőre azonban 
fiatalabb szakértők intézik az ügyeket.

A tanács a botanikus kertben szundikáló rendőri őr
szem számára kényelmes divánt állíttat be a legsúr&bb 
ligetben. *

A Szentháromság-tér a múlt vasárnap azért maradt 
söpretlen, hogy a falusi hangulatos, de nem illatos képhez 
lassan hozzászokjunk.

*

Az adózó poleárok a feletti örömükben, hogy a pót
adó nem 80 — hanem 78 % : zAklyáa fenére készülnek. — 
(Nem sajtóhiba. Szedő.)

A borvizsgáló bizottság a múlt héten csak egy korcs
mában vizsgáltatta meg a borokat, mert minden tagja tifozus 
diairesist : apott.

Múlt szerdán azért nem kaptunk újságot, mert öt ter
metes kofával több száll fel a rendes számnál Berzencón, 
a kehes vonatka terhén tehát úgy segítettek, hogy az újság- 
csomagot kitették, a miért aztán este visszament.

*
Indokolás: a város kövezetét azért nem lehet kijaví

tani, mert nincs elég homok.

\  múlt heti érdekes felolvasáson nagyrészben azok 
voltak, a kik előtte való este bálo/.tak; a kik pedig nem vol
tak bálban, azok azért nem jöttek el a felolvasásra, mert bál 
után fáradt és álmos a közönség.

____HIVATALOS RÉSZ.
Hirdetmény.

Ezennel közhírré lételik, hogy a jövő héten 
mindennap ingyen galyfa szedhető a Hadovái 
vágásban az ülfa vágás után visszamaradt gályák 
és csúcsokból. A ki pedig más helyen találtalik, 
szigorúan meg lesz büntetve.

Selmecbánya, 1902. november 12.
Zólomy Imre,

v. erdómester.

61G4. sz. 1902.

Hivatalos árverési hirdetmény.
Az illetékhátralékok fejében lefoglalt zálog

tárgyaknak az 1883. évi XLIV. t.-c. 67., 68., 69.,
70., 71., 72., 73. és 74 §§-ai értelmében eszkőz- 
lendő nyilvános elárvereléséről.

A ta rtan d ó  árverés helye
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A zálogolt tárgyak megnevezése, sommásan, 
nemenként: mindenféle házi bútor, szekerek, lo
vak, ökrök, sertések.

Árverési feltételek: 1-ször. Az első árveré
sen mindazon egyes zálogtárgyak, a melyek ér
léke 100 K-nát meg nem halad, becsáron alól is 

, mindjárt föltétlenül el fognak adatni; 100 K fe- 
I lüli értékű egyes tárgyak pedig csak akkor, ha a 
I becsárnak legalább háromnegyed része igértetik.

2- szór. A második árverésen azonban min
den zálogtárgyak különbség nélhül, a becsérték 
háromnegyedén alól is, — a legtöbbet Ígérőnek 
mindenesetre átengedletnuk.

3- szor. A vételár készpénzben azonnal fize
tendő.

Kelt Selmecbányán, 1902. november 7-éu. 
Kalmár István s. k. Csányi Ottó s. k.

számtiszt. fószámvevő.
278. sz. 1902.

ügy halljuk, hogy m'után jövő évi januáriustól kezdve, 
megszűnnek a megyei pénztárak és számvevőségek, váro
sunkban is változás lesz, a mennyiben a városi adóhivatal is 
megszűnik és agendáit átveszik a gyógyszertárak, hogy végre 
a beteg adóügy is orvosoltassék.

*
E célból értesülésünk szerint a patikák száma kettő

ről háromra emeltetik, s az adókör.yvok destillálva adat
nak ki.

Az alkoholizmus ellen is találtak már gyógyszert és 
pedig azt, hogy ezentúl nem lesz rendőri záróra, hanem a 
snapsz putikok is reggelig lesznek nyitva. Szeget szeggel!

Vihnye fürdő jövedelmezőségének emelése céljából Vih- 
nvének újabban analisált vizét ezentúl gyógyszertárainkban 
is árulni fogják.

Hogy a sötétben bujkáló alkoholismust napfényre hoz
zák, a város elhatározta, hogy ezentúl csak minden második 
légszeszlámpa égjen.

*
Halál ellen nincs orvosság. — Dehogy nincs! hiszen 

adó miatt haldokló polgárságunk részére máris készül a hat
hatós gyógyszer.

Miután a városi pótadó emelkedik, a városi tisztvise
lők is folyamodtak fizetés úrnőiéiért az államiak példájára. 

*
A mint Vihnye fürdőt házi kezelésbe veszi a város, 

úgy halljuk, hogy ott is gyógytárat állít, de adóügyi osztály 
nélkül.

Minthogy a városi közgyűléseken az öt perces szüne
tek meghonosulnak. a terem őrök előterjesztést tettek az el
nökségnek egy biiffó felállitása tárgyában. A büffós k sasz- 
szonyok tisztet a Metropol kávéház kisasszonya töltené be.‘

Pályázati hirdetmény.
A selmeci „Szí. Erzsébet* kórház igazgató

ságának vezetése aluli ailó járványkórházban a 
belegápolói állás betöltendő lévén, ezen:

1 szoba és 1 konyhából álló természetbeni 
lakással,

100 korona évi fizetéssel,
4 in3 kemény tűzifa évi járandósággal és 

a járványkórházba felvett betegek ápolása idejére 
napi 30 fillér póldijjal javadalmazod betegápolói 
állásra pályázatot hirdetek s l'elhi/oni a pályázni 
kivám kai, hogy irományaikkal esetleg hasonló 
alkalmaztatásukról vagy képességükről szóló bizo
nyítványaikkal a selmeci „Szí. Erzsébet* kórház 
rendelőhelyiségében, az orvosi rendelő órákon 
belül a folyó 1902. év november hó 30-ig sze
mélyesen jelen Ikezzenek.

Selmecbányán, 1902. évi november hó 1-én.
Dr. Kapp Jakab,

városi tiszti főorvos, 
kórházi igazgató.

744. sz. j  , ,
T m  poig. Hirdetmény.

A helybeli főkapitány 7954., rkp. sz. alatt 
felterjeszti a helybeli m. kir. bányászati és erdé
szeti akadémia igazgatóságának kérelmét, melyben 
az akad. vadászterülethez tartozó Drienová, Bieli 
Kamen, Boroka, Jedlovina, Lausbach, Plácsnik, 
Mareka, Sztrehla, Singlovka, Peklo, Bergteifel, 
Szkalka és Mellava nevű dűlőkben az elszaporo
dott rókáknak méreggel leendő pusztítására az
1903. évre terjedő engedélyt kér.

Az 1895. évi április hó 3-án 23542. sz. a. 
belügyminiszteri rendelet 1. §-a alapján az 1903.
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évre terjedő érvényűje! megengedem, hogy az 
akadémiai vadánlerühthez tartozó megnevezett 
dűlőkben az akadémiai igazgatóság az elszaporo
dott rókákat strichninnel pusztíthassa, tudomásul 
véve, hogy a mérgezést Moha Alajos löerdőór 
Schleichard Nándor m. kir. erdóőr és Zorvan 
András erdőkerülő felesketett vadőr fogják végezni.

Jelen engedélyező határozatom egyúttal utal
ványul is szolgál arra, hogy az akadémiai igaz
gatósága vagy megbízottja 10 gr. strichinum 
nitricumot szerezhessen be orvosi vényre. Kötele
zem kérelmezőt, hogy a hivatkozott rendelet 
minden rendelkezését pontosan betartsa, utasítsa 
megbízottait, hogy a mérgezett tárgyak kitevésé
ről a kitevést megelőzőleg legalább 5 nappal 
irásbelileg értesítsék a r e n d ő r f ő k a p i t á n y t ,  a 
bélabányai rendőrbiztost, nernkölőmben a szom
szédos községek elöljáróságait (Szt.-Antal, Tópatak, 
Zólyom, Kecskés, Dobó).

Utasítom a rendőrfőkapitányt és az érdekelt 
bélabányai rendőrbiztost, hogy jelen engedélyem 
tartalmát a legkiterjedtebb módon közzétegyék 
azon figyelmeztetéssel, hogy a mérgezett tárgyak
hoz hívatlanul hozzányúlni, vagy azokat eltulaj
donítani 15 napig terjedhető elzárás és 300 koro
náig terjedhető pénzbüntetés terhe alatt tilos és 
hogy a mérgezési záros időtartam alatt a mérge
zett tárgyak kitevője a járás-kelést az illető terü
leteken el is tilthatja.

Miről összes érdekelteket azzal értesítem, 
hogy a rendőrfőkapitány jelentése szerint a 16086. 
1900. jan. 31. B. M. rendelkezései értelmében a 
kéréstárgya közöltétett az érdekelt járások főszol- 
gabiróivai, o v. törvényhatóság lerülelén is közzé
tételeit s az engedélyezés ellen kifogás nem emel- , 
teteit.

Selmecbányán, 1902. november hó 8.
Szitnyai József,

kir. tan. v. polgármester.

11710. sz. 1902.
Árverési hirdetmény.

Selmec és Bélabánya sz. kir. város tanácsn ! 
közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező a 
Selmecbányái 52. sz. tljkvben 1240. és 1241. hr. 
sz. alatt jelzett összesen 193 hold és 253 □*öl j 
kiteriedésü Jamnala és Vajtava nevű szánló és 
rét. továbbá a 2252—2259 hr. számok alatt jelzett 
12 hold 833 □ -ö l kiterjedésű alsó-princenplatzi 
föld és téglavető, a 2243—2246. hr. számú 9 hold 
24Q-ŐI kiterjedésű felső-princenplalzi szántóföld, 
a 2165—2168. hr. számú 31 hold 31 □ -ö l kiter
jedésű Patrovszka nevű szántó és rét, valamint 
az 1693—1695. és 1704. hr. sz. a. jelzett 9 hold 
16 □-öl kiterjedésű bélabányai Stalik nevű rét 
/. é. november 29-én d. e. 10 órakor a városház 
tanácstermében megtartandó nyilvános árverés 
utján a legtöbbet ígérőnek eladatik.

Árverési feltételek:
1. Kikiáltási ár: a Jamnala és Vajtava nevű 

szántó és rétre 40000 K, az alsó-princenplatzi 
földre és téglavetőre 6200 K, a felső-princenplatzi 
földre 4000 K, a Patrovszka nevű földre 7200 K 
és a Stálik nevű rétre 2400 K.

2. Árverezni szándékozók tartoznak a kiki
áltási ár 10 %-át készpénzben, vagy óvvadék- 
képes értékpapírokban bánatpénzül az árverés 
előtt a polgármester kezeihez letenni.

3. Az adásvételi jogügylet a vevőre nézve 
a szerződés aláírása után azonnal kötelezőleg 
érvényes, a városra nézve azonban csak a sza- 
bályszerü törvényhalósági bizottsági tárgyalások 
megejtése s a határozatoknak kormányhatósági 
jóváhagyása után bir érvénnyel.

4. Vevő köteles a megvett ingatlanon levő 
épületeket tűzkár ellen biztosítani és a biztosítási 
dijtiötvényt a városi pénztárnak bemutatni, mely 
neki a vételár teljes lefizetése után visszaadatni fog.

5. Vevő köteles a vételárt a jogügyletnek 
kormányhatósági jóváhagyása után 15 nap alatt 
egyszerre lefizetni.

6. Ha a vevő a vételárt a meghatározott 
idő alatt le nem fizetné, az ö veszélyére és költ
ségére uj árverés lesz elrendelve, a bánatpénzt 
pedig a város :avára feltétlenül elveszti.

7. írásbeli zárt ajánlatok elfogadtatnak s a 
szóbeli árverés után felolvastatnak.

Felhivatnak tehát mindazok, kik a fenn 
elsorolt földeket megvenni kívánják, hogy a folyó 
évi november 29-ére kitűzött határidőben a város
ház tanácstermében jelentkezzenek

Selmecbányán, 1902. november 10
Szitnyai József

kir. tan. v. polgarmenter. |

1902. november 16.

h i r d e t é s e k .
770. szám. 1902. vhló.

Árverési hirdetmény.
Alulirólt bírósági végrehájtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a selmeci kir. járásbíróságnak 1902. 
évi V. 422/1. szánni végzése következtében Dr. 
Mayer Ernő ügyvéd által képviselt Sammer és 
Kiinger cég javára Spitzer Edéné ellen 109 K 
20 f. s jár. erejéig 1902. évi október hó 9-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülésbe 
foglalt és 3436 kor. 18 fill.-re becsült következő 
ingóságok, u. m .: bútorok, bolt berendezés, bor 
és követelések nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek selmeci kir. járásbíróság 
1902. évi V. 422/2. számú végzése folytán 109 
K 20 f. tőkekövetelés, ennek 1902. évi augsztus 
hó 31. napjától járó 5%  kamatai, Vs% váltódij 
és eddig összesen 75 K 45 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Hodrusbényán al- 
per.s lakása és üzletében leendő eszközlésére 
1902. évi novem ber hó 24-ik napjának dél
előtti 10 órája  határidőül kitüzelik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1902. évi október hó 
28. napján.

Óváry Dezső,
kir. b. végrehajtó.

193. szám. 1902. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budadesti VIII. kér. kir. járásbíróságnak 
1901. évi V. Sp. IV. 1323/5. számú végzése kö
vetkeztében Dr. Englánder Ede ügyvéd által kép
viselt mint Zinhober testvérek cég jogutoda ja
vára Eichel Sándor utóda és Geiger Márk cég 
ellen 251 K 85 f. s jár. erejéig 1902. évi február

hó 22-én foganatositolt kielégítési végrehajtás 
utján felülfoglalt és 3024 koronára becsült kővet
kező ingóságok, u. m. 2 ló, kocsik és bútorok 
nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek selmeci kir. járásbíróság 
1902 évi V. 50/7. számú végzése folytán 251 K 
85 f. tőkekövetelés, ennek 1902. évi július hó 
27 napjától járó 5 % kamatai, V8% váltódij és 
eddig összesen 71 K 32 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Selmecbányán a- 
peres cég telepén leendő eszközlésére 1902. évi 
november hó 25-ik napjának délelőtti 11 órája 
határidőül kit űzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatlák s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120 §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1902. évi november hó
8-ik napján.

Óváry Dezső,
kir. b. végrehojtó.

CSERNAK GYÖRGY
CJIPÉSZMESTER. 

SE LM EC B Á N Y A , F Ő T É R .

í&jánlom m indenféle a legú jabb  d ivat 
sze rin t készü lt

FÉRFI- ,  HŐI- ÉS íltr it  
GYERMEK-CIPŐIMET.

Mérték utáni megrendeléseket helyben úgy, mint a vidékre 
a legjutányosább áron elkészítek legjobb és legtartósabb 

börminöségböl.

Urak részére . . . KP------- 14' koronáig
Nők részére . . . 7’60  — 10’— koronáig. 
Leányok, gyermekek részére az árak szám szerint, 

l l a k t  Ti r o m  e g y i k  r é s z e  a z  I p a r c s a r -  
í t o l i l m n  m e g t e k i n t h e t i .
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SÜMEGH ÉS PLATTHY
FÉRFI-ésNŐI DIVAT, VÁSZON- és RÖVIDÁRU ÜZLETE

SELMECZBÁNYA. (Főtér.)

Tudatni óhajtjuk Selmecbánya és vidéke nagyérdemű hölgy
közönségével, hogy a

k a r á c s o n y i  m a r a d é k - v á s á r t
megkezdtük, mely alkalommal a legmesszebbmenő kedvezményeket 
nyújtjuk tisztelt vevőinknek.

Valamint kezdett kézi munkáink csinosság és olcsóságuk által 
megkönyitjük azon gyakran nehéz feladat megfejtését, hogy ki-ki mit 
vásároljon övéinek kedves és célszerű meglepetésül karácsonyra?

Ajánljuk továbbá mai naptól kezdve f. é. december végéig igen olcsó 
leszállított árakon dúsan felszerelt raktárunkon lévő összes cikkeinket.

Mély tisztelettel Sümegh és Platthy.

ITjl 
II || S 
II i I

1 ( 1 I 1 ]! I Ii i ti I jl 1 111............ ............................... ... . ■. . ... , . . . . . . . . .  .... ■, .. .. ■ ■ 1 1 1 1 . . . .  III.
! ■ | 

* 1 í < (l I! !

n



S E L M E C B Á N Y A  I H I R A I) Ó 7
jc)()2, november 61.

2015./1902. tkv. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy selmecb. 
t rt,sk és hitelintézet végrehajtatónak Buzalka 
Mátyás végrehajt 
jár.

szenvedő elleni 108 K lökekö- 
iránli végrehajtási ügyében u Selmecbányái 

klr- járásbíróság területén lévő Buzalka Mátyás
tulajdonául bejegyzett a szt. anlali 242 tljkvb. az j
i i_5. 9—10. sorsz. a. szántó, rét, kert, erdő
és legelőből álló 7/i« u*b. telek 1365 K; ugv a 
•>60. ilkvli. az 1. I—2 sorsz. a. rét és szántóból I 
álló* urb. birtok 274 K; végre a 216. tljkvb. az 
i 1—13. sor. közős erdőből B. 38. bej. szerint 
5 25 hold a. 1200 □-Öl után járó l/z rész. Bű
zlika Mátyást mwgilteto jutalékért 72 K ezennel 
a'dószerinl megállapított kikiáltási árban az árve
rést elrendelte, és hogy a  lentebb megjelölt ingat
lanok az 1902. évi ja n u á r  hó 2-dik napján dél
előtti 10 órakor a szt antali községi biroházá- 
mii megtartandó nyilvános árverés n a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladva lesznek.
F Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 °/0-ál készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42 g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kell igazs. ministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapirban a kiküldőit 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-c. 170. 
§.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgálni.

Kelt Selmecbányán, 1902. évi október hó 24. 
napján.

A selmecb. kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság. Erdély, kir. aljárásDiró.

Köhögés és rekecttseg ellen nincs jobb a 
JEtétHy-féle

pemetefű cukorkánál ,
de vásárlásnál vigyázzunk 

és határozottan R’É T H Y-félét k érjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata  van.

1 doboz á ra  60 fillér. "T.-.*
Csak R é t K y - íé lé t  fogadjunk ei!

ggftaÁTto* *•*& +**)ifi*

4 " w a u s r Viiáüli.  orosz Karaván-Tea.

m

—  v"'l|oxv

K j C popoff
x v  *  ^  testvérek 
csász. és kir. udvari szállítók 

M O H/.Uvábft». 
iroda: Becs, VII/2, Breitegasse 9.

) Kapható minden ily féle fino- 
mbb kereskedésben, eredeti 

tartalmú csomagokban.

Felhívás
az uj jelentékenyen nagyobb főnyeremények

kel bíró

XI, magy. kir, szab, 
Osztály sor sj átékhos.
Az I. osztály Húzása, már

1992. november 20. és 21-én lesz.
Az 1. osztályú sorjegyek á ra :

í  >; i  > T I  i .  í \ I
bármeiv ország- és szakmából aján- i

| Intők s/.étkiildési! és üzleti össze- j
! köitelés»k létesítése céljából (posta-1)

f .

dij jótállásával) Rosenzweig József
. és fiai Nemzetközi Cimirodájában .
Budapest, V , Nádor-utca 13 sz.

i— ----- Prosp. bórmentve. =====

Az új jelentékenyen 
nagyobb főnyeremé-
nyekkel biró XI. m.
k szab. osztálysors
já ték  nyereményei-

nek sorozata.
x i o , o o o sorjegy
5 5 , 0 0 0  nyerem.*

Minden 2-ilc sorsj. nyer.
Legnagyobb nyeremény esetleg

1 mil l ió kor.
üioroua.

1 jutalom 600000
1 nyer. á 400000

aí 1 ii » 200000
3  2 ,  . 100000
ü l . . 90000
1 2 . . 80000
«  1 „  „ 70000
c  2 „ , 60000
£> 1 n r 50000
C 1 V ff 40000

30000
S 3 , , 25000
M ö » 20000

• 8 „ „ 15000
£ 36 . 10000
S 67 .  . 5000

3000
c  437 . „ 2000
■* 803 . 1000
1528 „ 500
140 , , 300

34450 ff „ 200
4850 , 170
4850 ff 130

100 . 100
4350 ff ff 80
3350 „ „ 40

l l ö " £ v ? £ ‘:14,45910

'szerencséje

óriási!
A következő főnye
rem ényeket fizettem 
ki eddig becses ügy

feleimnek :

12 kor. 6 kor. 3 kor. 1 kor 50 fii. 
JS ./. eredeti sorsjegyek szétküldése ulánvél, vagy 
az öss/cg előzetes megfizetése Htenohrn löi loiiik.
- A legkényelmesebb és legolcsóbb a postául .1- 

ványon való rendelés. Minden megrendeléshez 
csatolom a hivatalos játéktervei. — A hivatalos 
nyereményzékel azonnal a húzás után küldőm 
szét. Befizetési lapokai a pénzösszegek díjmentes 
álul a Ihatása céljából ingven bocsátók ügyleteim

nek rendelkezéseire.

Becses megrendelését szíveskedjék mihamarább 
hozzám juttatni.

GAEDICKE A.
Budapest,IY., K . i 111 Lajos-u. 11.

600000 kor. 62551. sz.
400000 „ 33464. .
400000 „ 11119. ,
400000 , 28916. .
100000 ff 42758. ff
100000 „ 49878 ,
100000 . 87991. ,
70000 , 60912. B
60000 , 78863. ,
60000 ff 82528. ,
60000 „ 97263. „
30000 . 6920. ,
30000 . 38691. „
30000 , 90964. „
25000 „ 23481. „

11 25000 . 30049. „
20000 „ 28950. ,
20000 ff 33402. „

j 20000 „ 35862. .
20000 ff 44410. „
20000 , 60781. ff
20000 , 78848. ff
20000 ff 8-874. ff
15000 ff 57734. ff
15000 , 77950. ,
15000 ff 82506. „

24 á 10000 K =  240000 K
i 40 ,. ö(HX) „ =  230000 „
j 292 „ 2000 , =  .ri84(X»0 „
i! 699 . 1000 . =  599000 „
j! 883 „ 600 , =  441500 „

&  ®  ®  @ ® & ® ® m- m •  e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXX

Csak e_,.el u írüvénysz. 
bej. védójoggyel valódi. 

L o n d o n ,
Chif Office S. W. 
48 Brixton Road. 

Főraktárak: 
B u r m á im ,  
Angol India. 

A g e n , K ágráb , 
A lg e r ,

A in n i é r d  a ni,
H. Sanders Rokin 8. 

B a s e l ,
Szent-János-gyógy- 

tár, W. Kratz. 
B e lg r u d .

Nikola A. Delini, 
gyógytár Mihály. 

Központi raktár Szor-

(a melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált)
egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha 

It látható z«Ud„ a törvényszéknél bejegyzett „apáca“-véd6-
jegygyel van ellátva Fölühnulhatatlan szer mindé ..............
111 Aj-, g j  e r in e k l ie ie g h é g  e l l e n  stl>. k ü l s ő le g  is  

k i t ü n ő e n  U n t <*s s e b e t  g y ó g y ít .
Egy próbaűveg bérmentesen 1 korona 40 fillér. 

Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.

THIERRY A. centifoliakenöcse
(oeodakenöcsnek nevezik)

utolérhetetlen szívó erejű és gyógyitóhatásu. Operációkat a legtöbb 
esetben fölöslegessé teszi. — E kenócscsel egy 14 éves gyógyítha
tatlannak tartott csontszu, újabban pedig egy 22 éves rákszerü bajt 

etikus és gyógyitóhatáeu mindenféle seb 
gyuladáeánál.

i gyógy itóhatáeu mindenfélegyógyítottak meg. Antiszeptikus 
gyula

Próbatégely béraentre 1 kér. 80 61. Cnk elkelei Sietés esetén kMdjflk n«f.

. Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljék az
,a Bologna, értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket s

B r n x e l le s ,
Phazmacie Oh.,

_  Delaoro & Co.
B  u d u p e .st  
Török József,

Dr. Egger L. és J. 
C a l r o .

C ö ln r t U h  Noris.
D e b r e c e n .  

F e l e l i ,  L n x e m -

más efféléket.
A. Tliierrv> gyflgyszertar és gyár

imie, Pharinac 
Daprey 11,

Ruc des francos 
Bouergeois. 
Prfigft,
Kő mn,

Corso, Agenda 
dél Policlinioo. 
B o iib it ix ,  

Pharmacie 
P. Gcrrath. 

S a r n je v o ,  
b z e g e d ,  

T e m e s v A r ,  
T r ie s z t ,  
V e le n c e*  
V ie iin c ,  
K ű r i e k .

Pregrada Pragerhof a Déli vasút mentén.
:— P r o s p e k tu s  ingy en  és U érnientve.

E szerek sohasem romlanak meg és jó azokat 
használatra készen a házban tartani. Az összes művelt 

burg^chmíedt™" államokban bejegyzett védöjegyeimnek utánzatát a tőr-
---- * vóm; fild(Í7Ígyógysz. vény Cildözi.
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